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Datum 26-L0-20L6
Onderwerp Stand van zaken alternatieven voor

woonvoorziening drugsverslaafden

Betreft het een
raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?

J4 raadsmededeling/Lls NR 997904

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Dhr. C van Poppel

Sch ri ftel ii ke v r'¿ì¿rg

Dit jaar heeft de Roosendaalse Lijst al diverse malen aandacht gewaagd voor de stand
van zaken betreffende alternatieve oplossingen voor de afgeblazen woonvoorziening
voor drugsverslaafden in de Westrand.

Als laatste ontvingen we vanuit het college een doorgestuurde brief van de gemeente
Bergen op Zoom waarin gesteld wordt dat er in juni 20t6 een onderzoek wordt
afgerond en dat de er na een gezamenlijk portefeuillehouders-overleg in juli 2016 een
bericht naar de afzonderlijke raden zou gaan.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen:

1.ls het genoemde onderzoek van eind juni 2016 reeds afgerond? Zo ja, wat waren
de conclusies/aanbevelingen hieruit? Indien nee, waarom niet en wanneer vindt
afronding plaats?

2. Heeft het geplande portefeuillehouders-overleg van juli 20L6 reeds
plaatsgevonden? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Indien nee, waarom niet en
wanneer vindt dit dan wel plaats?

3.Zijn er verder ontwikkelingen in dit dossier te vermelden?

Namens de fractie van de Roosendaalse LijsÇ
Charl Goossens en Yvonne de Beer

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja, het onderzoek is afgerond. De conclusies en aanbevelingen worden
gepresenteerd en besproken in een bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders op
3 november in Bergen op Zoom. Wij zullen u over de uitkomst hiervan in de loop van
november informeren.

2. Het portefeuillehouders-overleg van juli heeft om agenda technische redenen niet
plaats gevonden. De uitkomsten van het onderzoek en de vervolgacties worden op 3
novem ber gepresenteerd i n een portefeu il lehouder overleg.



3. Wij zullen u in de loop van november informeren over de uitkomsten van het
portefeuillehouder overleg. Wij zullen u daarbij ook informeren over de stand van
zaken rondom de afwikkeling van het gestopte project Woonvoorziening
drugsverslaafden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Corné van Poppel
Wethouder Zorg en Welzijn


